
SPOTKANIE NAUKOWE - 8 kwietnia 2015 r. 
 

PROGRAM 
 

 

16:00-16:45  

 Walenty Zajdel  - „Leki oryginalne i generyczne, leki biologiczne i biopodobne”  

16:45-17:30  

 Przemysław Krajewski - Medical and Hospital Relationship Manager IMS Health  

„Szpitalny rynek leków – dynamika i kierunki zmian rynku krajowego”  

17:30-17:45  

 Marta Parecka, Aleksandra Rak – Prezentacja firmowa SERVIER  

17:45-18:15  

 Spotkanie z Panią Prezes OIA w Krakowie mgr farm. Barbarą Jękot  

18:15-18:30  

Sprawy bieżące, dyskusja, wolne wnioski  

18:30 

 Poczęstunek  

 



Leki oryginalne i generyczne 

Leki biologiczne i biopodobne 

Walenty Zajdel  

Kierownik Apteki Szpitalnej SP ZOZ MSW w Krakowie 

Przewodniczący Komisji ds. Aptek Szpitalnych OIA w Krakowie 

  

 

Kraków, 8 kwietnia 2015 r.     



Jak to było z generykami? 

• W 1962 roku w USA wprowadzono zasadę, że każdy nowy rejestrowany lek, 
także generyk przechodził pełne badania kliniczne – spowodowało to 
radykalne zmniejszenie ilości leków generycznych wprowadzanych na rynek  

 

• W 1984 roku w USA wprowadzono ustawę, która zwolniła producentów 
leków generycznych z obowiązku przeprowadzania pełnych badań klinicznych 

 

• Wprowadzono zasadę, że  do rejestracji generyku wystarczy przedstawienie 
dowodu na jego biorównoważność z lekiem referencyjnym (oryginalnym) 

 

• Nowe amerykańskie zasady rejestrowania generyków na podstawie badań 
biorównoważności szybko upowszechniły się na całym świecie  



 Leki generyczne (odtwórcze) 
 

Aktualna definicja leku generycznego: 

 „Odpowiednikiem referencyjnego produktu leczniczego jest produkt 
leczniczy posiadający taki sam skład jakościowy i ilościowy substancji 
czynnych, taką samą postać farmaceutyczną, jak referencyjny produkt 
leczniczy, i którego biorównoważność wobec referencyjnego produktu 
leczniczego została potwierdzona odpowiednimi badaniami biodostępności”. 

 

 Biodostępność leku określają trzy parametry: 

 AUC – wielkość powierzchni pod krzywą zmian stężenia leku we krwi 
(całkowita ilość leku w krwioobiegu) 

 C max - maksymalne stężenie leku we krwi 

 T max  - czas, po którym zostaje osiągnięte stężenie maksymalne 

 

 Leki uważa się za biorównoważne, gdy te trzy parametry mieszczą się w 
przedziale: od -20% do +25% (zakres 80% – 125%) 

 

 

 

 

 

 



Parametry określające biodostępność leku: AUC, C max, T max  



Leki oryginalne versus leki generyczne 

• Leki oryginalne i generyczne zawierają tę samą substancje czynną, lecz różnią się na ogół 
zawartością i rodzajem substancji pomocniczych 

• Różne sole, estry, izomery uznaje się za taką samą substancję czynną, jeżeli nie różnią się 
one w sposób znaczący właściwościami w odniesieniu do skuteczności lub bezpieczeństwa 

• Polimorfizm (wielopostaciowość) jest to występowanie niektórych substancji w kilku 
odmianach krystalicznych, które różnią się właściwościami fizykochemicznymi mogącymi 
wpływać na dostępność farmaceutyczną, co w konsekwencji może zmieniać 
biodostępność 

Różnice pomiędzy regulacjami amerykańskimi a europejskimi: 

 W USA  Agencja ds. Żywności i Leków (FDA) stosuje skodyfikowany system oznaczania 
równoważności terapeutycznej pomiędzy lekiem oryginalnym i generycznym 

 Dane są publikowane w formie tzw. Pomarańczowej książeczki (Orange Book), w której 
przedstawiona jest biorównoważność każdego leku generycznego w stosunku do 
konkretnego leku referencyjnego (oryginalnego) 

 W systemie amerykańskim rozróżnia się dwie klasy generyków: 

       Klasa A – leki generyczne uznane za równoważne z lekiem oryginalnym 

       Klasa B – leki generyczne uznane za nierównoważne z lekiem oryginalnym 

 Leki oryginalne i generyczne nie są identyczne - mogą być stosowane zamiennie 

 

         

 



Stanowisko Ministra Zdrowia w sprawie leków generycznych zawierających 
substancję czynną imatynib 



„Nieprawdą jest, że Ministerstwo Zdrowia wycofało się z decyzji o stosowaniu 
tańszych zamienników pod wpływem nacisku pacjentów na Ministerstwo” 

Glivec (imatynib) 



Leki biologiczne i leki biopodobne 

 Leki biologiczne są wytwarzane za pomocą metod inżynierii genetycznej , wpływają 

na reakcję i odpowiedź immunologiczną organizmu, sterując wytwarzanymi białkami, 

aktywując lub osłabiając ich reakcję biologiczną  

Główne grupy leków biologicznych: 

 przeciwciała monoklonalne (-mab) 

 białka fuzyjne  (-cept) 

 rekombinowane białka ludzkie  ( rh-) 

 Leki biopodobne są podobnymi wersjami istniejących leków biologicznych, których 

ochrona patentowa wygasła.                                                                                    

Każdy nowy lek biopodobny musi przejść pełne badania kliniczne   

      określenie „biopodobne” („biosimilar”) zostało wprowadzone przez Europejską Agencję 

Leków (EMA) w 2003 roku 

      W USA stosowane jest nazewnictwo „biosimilars” lub „Follow-on Biologics” (Biologiczne 

leki następcze) 

 W Polsce w latach osiemdziesiątych XX wieku były wyroby „czekoladopodobne”                 

w lutym 2015 roku: „Rosja wprowadza zakaz importu z Polski wyrobów serowych            

i seropodobnych”.                                                                                                         

 W związku z tym lepiej byłoby stosować określenie: biologiczne leki następcze, 

ponieważ określenie biopodobne może powodować u pacjentów nieporozumienia co do 

ich faktycznego znaczenia  

 W 2013 roku wygasł patent leku Remicade (infliximab) 

 

 



Opublikowane w BMJ w 2013 r. badanie kliniczne PLANETAS: Randomizowane, podwójnie 
zaślepione, wieloośrodkowe, w grupach równoległych, prospektywne badanie porównujące 

farmakokinetykę, bezpieczeństwo i skuteczność CT-P13 i innowacyjnego infliksimabu                     
u pacjentów z zesztywniającym zapaleniem stawów kręgosłupa   

 



Europejska Agencja Leków zaleca zatwierdzenie pierwszych dwóch biopodobnych 
przeciwciał monoklonalnych: Remsima i Inflectra 



Stanowisko w sprawie stosowania leków biopodobnych zawierających infliximab:           
„Minister Zdrowia stoi na stanowisku, że dopuszczalne jest dowolne zamiennictwo w zakresie 

leków zawierających infliximab na każdym poziomie terapii”      



Odpowiedź INFARMY (Związek Pracodawców Innowacyjnych Firm Farmaceutycznych)            
na stanowisko Ministra Zdrowia: „założenie automatyzmu zamiennictwa pomiędzy lekami 

biologicznymi i biopodobnymi budzi wątpliwości”  



Europejska Agencja Leków: Wytyczne w sprawie biopodobnych produktów leczniczych           
1.  uzgodnienia projektu – marzec 2013 rok 
2.  konsultacja publiczne 
3.  przyjecie przez Komitet ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) 
4.  data wejścia w życie – kwiecień 2015 rok 
 



19 Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych 
„Nowoczesny farmaceuta szpitalny – wyobraźnia, umiejętności i organizacja”                    

3 500 uczestników z 45 krajów 



Sesja satelitarna firmy Roche:                                                                  

Nowa era biopodobnych przeciwciał monoklonalnych 



Sesja satelitarna firmy Sandoz:                                                      

Wprowadzenie biopodobnych przeciwciał monoklonalnych                       

do praktyki w  szpitalu 



20 Kongres Europejskiego Stowarzyszenia Farmaceutów Szpitalnych 
„Program działań farmaceuty szpitalnego – bezpieczeństwo pacjenta na pierwszym miejscu”                    

3 500 uczestników z 61 krajów 



SESJA  GŁÓWNA: Dowody i nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii 
referencyjnych i biopodobnych przeciwciał monoklonalnych 



Sesja satelitarna firmy Abbvie 
Leki biologiczne i nadzór nad bezpieczeństwem farmakoterapii: od złożoności do jasności 



Sesja satelitarna firmy Pfizer 
Leki biopodobne w chorobach zapalnych: perspektywy wartości 



Stanowisko Polskiego Towarzystwa Reumatologicznego z dnia 25 marca 2015 r. 
 

„Polskie Towarzystwo Reumatologiczna jest zbulwersowane postępowaniem Ministerstwa Zdrowia i 
Narodowego Funduszu Zdrowia, które może prowadzić do ograniczenia dostępu pacjentom do właściwego 

leczenia biologicznego RZS 
 



Świadoma substytucja leków w ramach terapii 

 W terminie styczeń – marzec 2015 roku odbyły się Sympozja edukacyjne w 10 
miastach: Katowice, Poznań, Kraków, Lublin, Warszawa, Rzeszów, Gdańsk, 
Szczecin, Wrocław, Bydgoszcz 

 Tytuł Sympozjum: „Zarządzanie ryzykiem w podmiocie leczniczym w 
kontekście praw pacjenta i praw personelu medycznego” 

 Wykład: „Znaczenie prawa pacjenta do wyrażenia zgody na zmianę leku 
biologicznego w kontekście gospodarki lekowej szpitala w świetle ustawy 
Prawo zamówień publicznych” 

 Wykład: „Świadoma zgoda pacjenta jako element dokumentacji medycznej” 

Przepisy prawne dotyczące leków objętych refundacją obowiązujące w aptekach  

ogólnodostępnych: 

• Lekarz – może zaznaczyć na recepcie NZ (nie zamieniać) 

• Farmaceuta (lub technik farm. ) – ma obowiązek poinformować pacjenta o 
możliwości nabycia leku objętego refundacją, innego niż lek przepisany 

• Pacjent – ma prawo żądać wydania odpowiednika leku zapisanego na 
recepcie 

 Jak pod względem formalno-prawnym wygląda sprawa świadomej substytucji 
leków w szpitalach? 

 



Dziękuję za uwagę 


